Az önkormányzat kéthavonta kiadott ingyenes lapja.

2019. november - 11. évf. 6. sz.

KÖSZÖNTŐ
Tisztelt Imrehegyiek!
Az első szó a köszöneté! Köszönet mindenkinek, aki részt vett a helyi önkormányzati választás
megszervezésében és lebonyolításában. Köszönet tehát az önkormányzat dolgozóinak, szavazatszámláló
bizottság valamennyi tagjának. Köszönet mindazoknak, akik részt vettek a szavazáson, jelezvén, hogy
nekik is fontos Imrehegy jövője. Számítok a megválasztott képviselőkre és mindazokra is, akik most nem
kerültek be a testületbe! Számítok rájuk, mert hiszem, hogy őket is a tenni akarás, Imrehegy jövőjéért
való elhivatottság vezette. Ez a falu csak akkor lehet igazán sikeres, ha a korábbi ellentéteken túllépve,
összefogva, egy irányba toljuk a szekeret. Ennek jegyében ezúton is köszönetet mondok polgármester
elődjeimnek, köszönetet mondok egyúttal az előző képviselő testületek minden tagjának is! A
polgármesteri tisztség és a képviselői megbízatás kétségkívül nagy tisztesség, de sokkal inkább nagy
felelősség! Ám a polgármester és a képviselők önmagukban szinte semmit sem tudnak elérni! Nekem
polgármesterként szükségem van, a testületi tagoknak pedig képviselőként szükségük van az Önök
támogatására, és nem csak a támogatására! Szükségünk van az Önök ötleteire, véleményére, tanácsára, de
ugyanígy szükségünk van az építő kritikára is! Nyitott, odafigyelő, együttműködő faluvezetés a célom!
Kérem, támogassanak ebben minket!
Köszönettel Képviselő társaim nevében is,
Lavati Gabriella polgármester
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ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁS EREDMÉNYEI
Polgármester-választás - Imrehegy
Jelölt neve

Szavazat

Jelölő szervezet

Lavati Gabriella
Haszilló István

232 (64.99%)
125 (35.01%)

Független jelölti
Független jelölt

A névjegyzékben lévő választópolgárok száma 554 fő
Megjelent
362 fő (65,34%)
Nem szavazott
192 fő (34,66%)
Urnában lévő, lebélyegzett szavazólapok száma:362
Érvénytelen, lebélyegzett szavazólapok száma:5
Érvényes szavazólapok száma:357
Egyéni listás választás – Imrehegy
Jelölt neve

Szavazat

Jelölő szervezet

Flaiszné Megyes Ágnes
Szilágyi Ferenc
Sebestyén István
Molnár Ferenc
Túró János:
Haszilló István:
Túri Károly:
Kupsza Tamás:
Trényi István:
Kónya Lászlóné:
Kocsis Márton:
Opóczki Péter:

227 (64.12%)
225 (63.56%)
151 (42.66%)
137 (38.7%)
99 (27.97%)
96 (27.12%)
82 (23.16%)
70 (19.77%)
50 (14.12%)
49 (13.84%)
26 (7.34%)
14 (3.95%)

Független jelölti
Független jelölt
Független jelölt
Független jelölt
Független jelölt
Független jelölt
Független jelölt
Független jelölt
Független jelölt
Független jelölt
Független jelölt
Független jelölt

A névjegyzékben lévő választópolgárok száma 554 fő
Megjelent
362 fő (65,34%)
Nem szavazott
192 fő (34,66%)
Urnában lévő, lebélyegzett szavazólapok száma:362
Érvénytelen, lebélyegzett szavazólapok száma:8
Érvényes szavazólapok száma:354
Imrehegy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete október 25-én tartotta alakuló ülését. Az új
képviselő-testület tagjai és az új polgármester esküt tettek, majd átvette a megbízólevelét Flaiszné
Megyes Ágnes, Molnár Ferenc, Sebestyén István, Szilágyi Ferenc képviselő és Lavati Gabriella
polgármester.
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ÖNKORMÁNYZATI KÖZLEMÉNYEK
1. Háziorvosi rendelési idő:
Hétfő : 14.00 – 17.00
Szerda: 8.00 – 10.00
Csütörtök: 14.00 – 17.00
Rendel: Dr. Suhajda János
Tel.: 78/420-963
Mobil: 06-70/338-5409
2. Orvosi ügyelet:
Keceli Orvosi
Ügyelet látja el.
6237 Kecel, Főtér 2.
Telefon: 06-78/421-000, ha ez a
telefonszám műszaki hiba
esetén nem elérhető, csak akkor
hívja a mobilszámot:
06-30/859-6670
Munkanapokon:
16.00 órától másnap reggel
8.00 óráig.
Heti pihenőnapokon,
munkaszüneti napokon és
ünnepnapokon:
8.00-tól 8.00-ig.
Súlyos esetben a fenti telefonszámról ügyeletes orvos
a helyszínre hívható, egyéb
esetben a fenti címen lévő
orvosi ügyeleten történik a
betegek ellátása.
3. Fogorvosi ellátás:
Dr. Kárpáti Zsolt fogorvos
Tel.: 06/78/420-744
6237 Kecel, Fő tér 3. (emelet)
Rendelési idő:
Hétfő:14.30 -19.00
Kedd: 8.00-12.00
Iskolafogászat
Szerda: 14.30 -19.00
Csütörtök:14.30-19.00
Péntek: 8.30-12.00
Időpont egyeztetés szükséges,
de fájdalom esetén sürgősségi
ellátás vehető igénybe.
Rendelési idő vége előtt fél
órával új pácienst nem fogad!
Iskolafogászati rendelés esetén
is érvényes a sürgősségi ellátás.

4. Járási Hivatal ügyfél
fogadása: Bács-Kiskun Megyei
Kormányhivatal Kiskőrösi
Járási Hivatala 2019.december
18. (szerda) 13-14 óráig
ügyfélfogadást tart.
5. Családsegítő és
Gyermekjóléti Szolgálat
Imrehegy Község
Önkormányzatánál
Fogadó óra: minden héten
csütörtökön 8.30-12.30 óráig
6. Vízmű kezelői közlemény:
Kiskunsági Vízközmű
Ügyfélszolgálat és hiba
bejelentés elérhetősége:
06-77/421-622 és
06-78/312-077
7. Polgárőrség központi
mobilszáma:
06-70/250-3881
Vezetője: Sebestyén István
Elérhetősége: 06-70/313-9954
8. A keceli rendőrőrs
Ügyeletese az alábbi
mobilszámon érhető el:
06-70/374-0375
9. Falugazdász:
Kis Zsoltné ügyfélfogadási
ideje: IKSZT (Könyvtár)
minden páratlan héten
pénteken: 8.00 -12.00 óráig
Elérhetősége: 06-70/436-1392
10. Hegyközségi ügyintézés:
Ferro Csaba hegybíró
minden nap: 8.00-12.00
Elérhetősége: 06-78/420-421
11. Állatorvos
Dr. Beke József
Elérhetőség: 06-20/971-8180

-3-

11. Egészségházban ellátandó
szolgáltatások:
1. Védőnői szolgáltatások:
Védőnő: dr. Gubikné Németh
Katalin Mária
6238 Imrehegy, Kossuth tér 6.
Tel.: 06-70/379-8217
E-mail:
egeszseghaz.imrehegy@dunaweb.hu

Ügyfélfogadás ideje
Hétfő
Kedd
Szerda
Csütörtök
Péntek

9:00 – 10:00
10:00 – 12:00
10:00 – 14:00
9:00 – 10:00
9:00 – 10:00

Önálló védőnői tanácsadások
ideje:
Nővédelmi- és várandós anyák
részére tartott tanácsadás:
Kedd: 10.00 – 12.00
Csecsemő- és kisgyermek
tanácsadás
Szerda: 10.00 – 12.00
Ifjúsági-és iskola védőnői
tanácsadás
Szerda: 12.00 – 14.00
Gyermekorvos:
Dr. Zsember Katalin
gyermekgyógyász, házi
gyermekorvos, Rendel:
2019.12.05 (csütörtök)
11.00 órától.
Dr. Percs Ágnes
gyermekgyógyász, házi
gyermekorvos 2019.12.02
(hétfő) 11.30 órától.
Terhes- és nővédelmi
tanácsadás: Dr. Horváth
Attila, szülész-nőgyógyász
Kecelen csütörtökönként
13.00 órától.
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ŐSZI ESEMÉNYEK AZ ISKOLÁBAN
Október második vasárnapján közös szentmisére vártuk a gyermekeket, szüleiket és a helyi lakosokat. A
nyár és az ősz adta „kincseket” gyűjtöttük össze és tettük az oltár elé, hogy Tápai Péter atya megáldja,
illetve megemlékezzen azokról az emberekről, akik szorgos munkájukkal mindezt megtermelték. A
tanulók az iskolában őszi terméseket bemutató sarkot alakítottak ki. A szülők által felajánlott terményeket
később gyümölcssalátának készítették el és jóízűen elfogyasztották.
Az állatok világnapja apropóján egy Kiskunhalashoz közeli tanyán jártunk ahol hagyományos és
egzotikus vízi szárnyasokat, különleges dísztyúkokat, kakasokat, ház körül élő emlősállatokat nézhettek,
ismerhettek meg tanulóink.
A szülők és gyermekek részére előadást szerveztünk, melyen az internet előnyeit és veszélyeit
ismerhették meg.
Részt vettünk a „Sportolj a Harmadik Évezredben!” című EFOP pályázaton, melyben Kecelen a
MotoCross pályán zenés aerobik, íjászat, ügyességi játékok és dombra felfutás várta a diákokat és a
kísérő felnőtteket. Köszönjük azoknak, akik eljöttek és ezzel is támogatták a gyerekek sportszer
vásárlását.
Az októbert családi délutánnal zártuk, ahol a szülők által készített sütemények elfogyasztása, dísz és
sütőtökök faragása volt a program. Örülünk, hogy szinte minden családból eljöttek a programra. A közös
tevékenykedés a családok és a közösség összetartó erejét erősítette.
Az iskola külső felújítására októberben került sor. Fenntartónk a Kalocsa-Kecskeméti Főegyházmegye
finanszírozásával az épület bejárati fa homlokzata kicserélésre került, melyet a keceli Stilfa végzett el. A
homlokzat a korábbival szinte megegyező. A bejárat megőrizte eredeti stílusát, szép lett. A bejárathoz
tartozó lépcső is új burkolatot kapott. Örülünk, hogy az épület megújulhatott.

Vancsura Lászlóné
Tagintézmény vezető

AZ IKSZT KÖNYVTÁRBAN TERVEZETT PROGRAMOK DECEMBERBEN:
 Minden páratlan pénteken 8.00-12.00 óráig falugazdász ügyfélfogadása
 december 3. 13:30 – tól Kézműves szakkör iskolásoknak
 december 6. Iskola Mikulás
 december 11. Könyvtármozi 15 óra(A filmválasztásba bevonjuk az érdeklődőket is.)
 december 13. Mindenki Klubja 15 óra (Mindenkit várunk korra, nemre való tekintet nélkül)
 december 14. Tanulság tétel Burányi Roland Atyával du.15:00
 december 19. Könyvtármozi 15 óra
A programokról érdeklődni, vagy részletesebb információért keressék a könyvtárost személyesen, vagy
telefonon: 78/423 – 754 számon.
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ŐSZI ÓVODAI ÉLETKÉPEK
Óvodánkban az idei ősz is bővelkedett eseményekben, sokféle programot szerveztünk a gyermekeknek.
Hagyományt folytatva préseltünk szőlőt, gyermekek munkájuk eredményeként megkóstolhatták a finom
mustot. Ebben a nevelési évben is ellátogattunk egy almáskertbe, ahol szorgalmasan szedte minden
kisgyermek az almát. Amit sokféleképpen használtunk fel, tízóraira friss gyümölcsként fogyasztottuk,
valamint finom sütemények készültek belőle. Marcsi dajka néni kukoricásában mindenki kipróbálhatta a
kukoricatörés és morzsolás technikáját. A szülők, dolgozók által behozott terményeket a Családi
szentmise keretében Péter atya megáldotta, majd megrendeztük a termény bált. Előző nap elkészítettük a
gyümölcssalátát, megtisztítottuk a burgonyát, amiből sült krumplit készítettünk a bál napján. A nagy
napon finomabbnál- finomabb falatok közül csemegézhettek és játékos mozgásos tevékenységekben,
ügyességi versenyekben vehettek részt a gyermekek. Közösen készítettünk madárijesztőt, morzsoltunk
kukoricát és Macu óvó néni vezetésével rophattuk a táncot. Örömünkre ellátogatott a Polgármester
Asszony hozzánk, Ő is aktívan részt vett a tevékenységekben. A templom búcsú szentmiséjére nagyon
sok szülő lelkesen készült, süteményeket készítettek úgy várták a hozzánk érkező keceli zarándokokat.
Ezúton szeretnénk megköszönni a lehetőségeket és a sok- sok segítséget, mellyel számos élményhez
juthattak gyermekeink!
Az óvoda dolgozói

Anyatejes világnap
2019.10.11.-én került megrendezésre a
könyvtárban az Anyatejes vagy más
néven Szoptatás világnapja. E jeles
alkalomból gyűltek össze a látogatók.
Előadások hangzottak el a szoptatásról,
mozgásról és nem utolsó sorban a
beszédfejlődésről.
A
résztvevők
leginkább gyermeket váró, vagy már
kisgyermekes anyukák voltak. Minden
résztvevő meglepetésben részesült. Az
Imrehegyi
Önkormányzat
felajánlásából még egy ajándékcsomag
is sorsolásra került a megjelentek
között.
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A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi
Főosztály
FELHÍVÁS
A Népegészségügyi Program keretében a veszélyeztetett női lakosság

emlőszűrő vizsgálata tovább

folytatódik.
Mindazok a 45-65 éves korú hölgyek meghívólevelet kapnak, akik 2 éven belül emlőszűrő vizsgálaton
nem vettek részt, vagy az első megszólítás alkalmával távolmaradtak. . Meghívólevél felmutatásával a
vizsgálat ingyenes, háziorvosi beutalóra nincs szükség. Az útiköltség utólag visszaigényelhető,
utazási utalványt a szűrőállomáson lehet kérni.

Az imrehegyi hölgyek
2019. november 29. és december 02. közötti időpontra
kapnak meghívót.
A vizsgálat helye:
Kiskunhalasi Semmelweis Kórház, Kiskunhalas,
Dr. Monszpart László u. 1. Mammográfiás Szűrőközpont
A

szűrővizsgálat

ütemezésével

kapcsolatban

felmerülő

kérdésekben

Dr. Sebestyén Julianna radiológus főorvosnő és Oláhné Tölgyesi Ildikó vezető operátor készséggel
szolgáltat további információt a 77/522-072 telefonszámon.
Akinek a meghívólevélben jelzett időpontban nincs módjuk a szűrővizsgálaton megjelenni, a fent
megadott telefonszámon új időpontot kérhetnek.

Az időben felfedezett emlődaganat jó eséllyel gyógyítható!
Éljen a felkínált lehetőséggel!
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TEMPLOM TETŐSZERKEZETÉNEK FELÚJÍTÁSA
Az imrehegyi Templom tetőszerkezetére már nagyon rá fért a felújítás, és ennek érdekében gyűjtés indult
a faluban. Köszönjük Bátyai Gyöngyinek a szervező munkáját és mindenkinek, aki munkájával segítette
ezt a projektet, valamint az összes adományozónak és támogatónak a felajánlását, akik nélkül ez az egész
nem jöhetett volna létre.

SZENT-IMRE ZARÁNDOKLAT
November 5. Imre névnap és az ehhez legközelebb eső vasárnapon (nov. 3.-án) szentmisével és
körmenettel emlékeztek meg a lakosok, mivel Szent Imre településünk és templomunk névadója egyaránt.
A körmenet Kecelről indult a Szentháromság templomtól Burányi Roland plébános áldásával, Tápai Péter
káplán vezetésével Imrehegyre. Ezt követően a Szent Imre templomban tartottak misét. A mise után a
szervezők megvendégelték a résztvevő zarándokokat. Köszönet minden adományozónak és segítőnek.

MÁRTON NAP
Az idei évben is hagyomány szerint megrendezésre került az iskola és az óvoda szervezésében a SzentMárton nap. 2019. november 11.-én Szent-Márton napon az óvodától az iskolások és óvodások, valamint
szülők pedagógusok és még sok meghívott vendég a gyerekek által készített lámpással a kezében elsétált
a Szent Imre Templomba, ahol a helyi alsó tagozatosok készültek és adtak elő Szent Márton életéből egy
darabot. Ezt követően szeretetvendégség és tábortűz várta az egybegyűlteket zsíros kenyérrel, teával és
sok süteménnyel. Ezúton szeretnénk megköszönni mindenkinek a támogatást és a finomságokat, amiket
hoztak!
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FELHÍVÁS
Kérnénk az imrehegyi lakosokat, hogy a levelet és egyéb zöldhulladékot ne rakják a földutak hibás
szakaszaira!

ANYAKÖNYVI HÍREK
Született:
Bolla Dominik
2019.10.08
Édesanya: Bolláné Loósz Nelli
Édesapa: Bolla Tamás
Márkus Pálma
2019.11.01
Édesanya: Márkusné Molnár Katalin
Édesapa: Márkus Richárd
Házasságot kötöttek:
Alberczki Alexandra és Loósz József
Elhunytak:
Fekete Jánosné (szn: Nuszpl Magdolna) - 96 éves
Magyar János - 71 éves

Nyugodjanak békében.

APRÓHIRDETÉSEK


Csalogány Presszó
A rendes nyitva tartás mellett vállaljuk zártkörű és kitelepüléses rendezvények lebonyolítását.
Új szolgáltatásként kapható hot-dog, hamburger, gyros, sültburgonya, szendvicsek.
Várjuk kedves vendégeinket! Tel: 06-30/628-1158
 Keres: Kétütemű 1984-es évjáratú Wartburg 353 gépkocsit vásárolnék tulajdonostól világosbarnavilágossárga színben, jó állapotban saját használatra. Tel.: 06-70-564-7358
 Tanyát vásárolnék! Tel.: 06-20/330-58-64

Kiadja: Imrehegy Község Önkormányzata
6238 Imrehegy, Kossuth tér 11. Tel: 06-78/420-812 Megjelenik kéthavonta
Készült: az Önkormányzat hivatalának fénymásolójával 300 példányban.
Felelős szerkesztő: Molnár Ferenc 06-78/423-754
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